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 المقدمة

 الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ، مف ييده اهلل فال إف
 محمدا عبده كرسكلو ، بمغ كأف أف الإلو إالاهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو ،

 كسمـالرسالة كأدل األمانة كنصح لألمة كجاىد في اهلل حؽ جياده ، صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو 
.   كثيران تسميمان 

:  بعدأما

 ىي األصؿ الثاني ، بعد القرآف الكريـ ، مف أصكؿ األحكاـ الشرعية كالتي أجمع المسممكف عمى فالسنة
كالقرآف كالسنة متالزماف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر، فيي المبينة لمجمؿ كالـ اهلل .اعتبارىا أصالن مستقالن 

(.1 ) إليؾ الذكر لتبيف لمناس مانزؿ إلييـكأنزلنا:  المخصصة لمعمكمو ، قاؿ تعالىلقوالمقيدة لمط

  سنةاؿ يبذلكا أقصى جيدىـ في حفظ  فأ كانت السنة بيذه المنزلة الرفيعة كاف حقان عمى المسمميف كلما
 الفيافي كالقفار فطككا ،كنشرىا ، كقد قيض اهلل ليا نخبة مف عمماء المسمميف ندبت نفسيا لخدمتيا كلـ شتاتيا 

 فكاف مف أثر ذلؾ تدكيف المصنفات ، أمكاليـ كأفنكا أعمارىـذلؾ في كبذلكا ،إلى حفظتيا في كؿ قطر كمصر
.  الحديثية المختمفة

 اهلل محمد بف إسماعيؿ بد عمى رأس ىؤالء النخبة إماـ المحدثيف كجبؿ الحفظ كالعمـ اإلماـ أبك عككاف
 .ؿق ، مصنؼ كتاب الجامع الصحيح الذم ىك أصح كتاب بعد كتاب اهلل عزكج256البخارم المتكفى سنة 

 ركل البخارم في صحيحو عف عدد كبير مف شيكخو الذيف لقييـ كأخذ الحديث عنيـ ، كمف ىؤالء عدد كقد
تكمـ فييـ بعض عمماء الجرح كالتعديؿ كنقاد الحديث ، ككجيكا ليـ بعض الطعكف ، كىؤالء العمماء كالنقاد 

.  منيـ مف عاصر البخارم كمنيـ مف جاء بعده

 أف البخارم كىك سيد المحدثيف كطبيب الحديث في عممو لـ تكف لتغيب عنو ىذه الطعكف ، فال بد أف عمى
 أك مكاقؼ لويككف عمى دراية بما قيؿ في ىذا الرارم أك ذاؾ كما عسى أف يقاؿ فيو بسبب أحداث كقعت 

 نقدكمرت بو، كىك مف صنؼ في عمـ الرجاؿ تكاريخو الثالثة ، بؿ لو القدح المعمى في معرفة الرجاؿ 
الحديث ، فيك مف عمماء الجرح كالتعديؿ بؿ ىك في مقدمتيـ ، ككجية نظره في تكثيؽ الراكم أك تضعيفو ليا 

الكزف األثقؿ في ميزاف الجرح كالتعديؿ ، بؿ ايراده لمراكم في صحيحو عمى سبيؿ اإلحتجاج بركايتو ىك 
.  عمى أرض الثقاتكقكفواجتياز لمراكم لمقنطرة ك
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 ______________

  44سكرة النحؿ، اآلية رقـ (1)

 فتجاكزىا كاحتج بمف كجيت إلييـ كركل ليـ أصكالن ، يكف كثير مف ىذه الطعكف صكابان في كجية نظره كلـ
 رحمو اهلل تعالى رأل أنيا لـ تؤثر في صدقيـ البخارم ، لكف صحكأكثر مف ركاياتيـ ، كمف ىذه الطعكف ما 

كضبطيـ فاحتج بركاياتيـ ، كعدده ممف ُكجيت ليـ الطعكف لـ يحتج بيـ فمـ يكثر مف الركاية عنيـ كانتقى 
.  رجاالن كعمالن كفقيان ديثمف ركاياتيـ انتقاءن في منيج عممي دقيؽ يشي بعمك كعب اإلماـ البخارم في عمـ الح

:  عف األسئمة اآلتية يجيب ىذا المكضكع كعالج المختصر مالبحث كىذا 

 ىؤالء الشيكخ المتكمـ فييـ في صحيح البخارم ؟ مف

 الطعكف التي كجيت إلييـ؟ كىؿ ىي صحيحة ؟  ما

  ىؤالء الشيكخ ىؿ ىي في األصكؿ أك في المتابعات ؟ركايات

  كانت منفردة أـ مقركنة ؟ىؿ

  تجنب مف ركاياتيـ ما ُأخذ عمييـ أـ ال؟كىؿ

  أكثر مف ركايات ىؤالء الشيكخ أـ ال؟  كىؿ

 : الدراسةأىمية

:  أىمية الدراسة في تكمف

 الذم ُيعد أصح الكتب بعد كتاب اهلل لبخارم لبنة في بناء الدفاع عف الصرح الشامخ كىك صحيح اككنيا
. عزكجؿ

 بمعكليـ لينالكا منو ليضربكا رد لُشبو المغرضيف الذيف ما فتئكا يبحثكف عف ثغرات ينفذكف مف خالليا كىي
 .  اتكمف ثـ السنة النبكية الشريفة  كىيو

                                            

   : السابقة الدراسات

كالذيف ُتكمـ فييـ ، حيث أفرد بعض –  أك منفردَعيف يفمجتمعَع –  الدراسات حكؿ رجاؿ الصحيحيف تعددت
:                                                                                    دراساتيـ لنكع مف التكمـ أك النقد كىذه بعضيا حثيفالبا
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 ، رسالة ماجستير مقدمة  اإلمامين البخاري ومسمم في الرواية عن رجال الشيعة في صحيحييمامنيج
   .  2000لجامعة آؿ البيت لمباحث محمد خميفة الشرع في سنة 

 الباحث في دراستو ىذه الركاة الذيف ُكصفكا أك اُتيمكا بالتشيع كركل ليـ الشيخاف في الصحيحيف كبّيف حصر
كيفية انتقاء الشيخيف لركاياتيـ في كتابييما ،كعميو فإنو شمؿ الصحيحيف بينما دراستي تخص صحيح 

البخارم ،كشمؿ رجاؿ السند كميـ بينما دراستي تخص طبقة شيكخ البخارم ،كىذا البحث خص الشيعة بينما 
.  دراستي تشمؿ كؿ مف ُتكمـ فييـ

 لمباحثة كريمة سكداني ، مطبكع في مكتبة ،- انموذجاالشيعة– الرواية عن المبتدعة ي البخاري فمنيج
. 2004الرشد بالرياض سنة 

.  الدراسة تشبو سابقتيا في تخصيص الركاة الشيعة لكف عند البخارم فقط ىذه

 مقدمة لجامعة غزة ستير ، رسالة ماج الذين تكمم فييم أبو حاتم وروى ليم البخاري في صحيحوالرواة
 . 2006 محمد ماىر المظمـك  في سنة باحثلؿ

 الباحث فيو عمى األلفاظ التي دلت عمى نكع جرح عند أبي حاتـ في رجاؿ صحيح البخارم كميـ اقتصر
.                                                                                            كخصت دراستي طبقة شيكخ البخارم، كلـ يتعرض لجرح غيره مف نقاد  الحديث كما ىك في دراستي 

 ، رسالة دكتكراة مقدمة لمجامعة األردنية لمباحث سعيد  اإلمام البخاري عن شيوخو في الجامع الصحيحتعميق
 .  2008بكاعنة  في سنة 

 األغراض التي دعت البخارم لتعميؽ الحديث عف شيكخو،كىؤالء الشيكخ قسـ منيـ ستو الباحث في دراذكر
. ُتكمـ فييـ ،كالتعميؽ أحد الطرؽ التي انتقى البخارم أحاديث شيكخو بيا،كىذا أحد أىداؼ دراستي 

 الممؾ جامعة  ، رسالة ماجستير مقدمة ؿ البخاري في صحيحو عمن رمي باالختالط وضوابطو فييارواية
.  ق1417سعكد لمباحث خالد العبيد في سنة 

 ىذه الدراسة االختالط دكف بقية الطعكف ،لكنيا شممت رجاؿ السند كميـ ،كدراستي     خصت

.  كؿ الطعكف كتخص طبقة الشيكخ فقط تشمؿ

 ،بحث محكـ في المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية لمدكتكر  المتيمون بالنصب في الصحيحينالرواة
-  2008 لسنة 3محمد الطكالبة كالدكتكر فايز أبك عمير، العدد 

 ىذه الدراسة النصب دكف بقية الطعكف ، لكنيا شممت رجاؿ السند كميـ ،كدراستي تشمؿ كؿ الطعكف خصت
. كتخص طبقة الشيكخ فقط
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 الرجاؿ المتكمـ فييـ ،إما في ضكع تعالج مكاكما يتضح مف عناكينو-عمكما -  المذككرةكالدراسات
كدراستي تختص . الصحيحيف معان ،أك في صحيح البخارم كلكف رجاؿ السند كامالن  كبنكع كاحد مف التكمـ 

بطبقة شيكخ البخارم الذيف ُتكمـ فييـ كبكؿ أنكاع التكمـ ،كلـ أر أحدا خصيـ بالدراسة بعد البحث كالتفتيش                                                                             

 : البحثمنيج

:                                                                                           منيج البحث عمى يقكـ

 االستقرائي بجمع شيكخ البخارم في الصحيح ثـ استخراج مف ُتكمـ فييـ ،مف كتب                              المنيج
 . التراجـ ككتب الشركح لمصحيح 

 النقدم المتمثؿ  بدراسة ىذه الركايات مف حيث ككنيا أصكالن أك متابعات كمف حيث اإلنفراد أك المنيج
.                                                                                                                               اإلقتراف بآخريف كمف حيث اإلقالؿ مف الركاية أك اإلكثار كغير ذلؾ 

: البحث في عممي

اعتمدت تصنيؼ الحافظ ابف حجر في تمييز أسباب الطعف في الركاة في الفصؿ التاسع مف :  التبكيب
. مقدمة شرحو لمجامع الصحيح

 :  لمراكمأترجـ

 كلقبو كبمده كسنة كفاتو ، أبيف مف ركل لو مع البخارم، مف أصحاب الكتب الستة ككنيتو اسمو كنسبو أذكر
 ابف حجر عنو في التقريب، كُأجؿ رأم الحافظ ابف كالـ أذكر، أبيف إف كاف البخارم احتج بو أـ ال ، أم 

. حجر كأتبناه

 :  الراكمركايات

 كأشير في اليامش إلى أرقاـ ، عدد مركياتو في الجامع الصحيح ، كعدد المكررات منيا كالمعمقاتأذكر
األحاديث تبعا لنسخة الجامع الصحيح بتحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، كالتي تكافؽ أرقاـ النسخة المطبكعة 

 الركاة المكثركف فأكتفي بعدد مركياتيـ دكف  ماأ. مع فتح البارم، كىي طبعة المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة
. ذكر األرقاـ

 البحث                                                                                               خطة

.                                                                      مف مقدمة ،كثالثة فصكؿ ،كخاتمة البحث يتككف
 . ، كمنيج البحث ، كالدراسات السابقة ، كخطة البحث اسة البحث ، كمشكمة الدرأىميةتتناكؿ   :    المقدمة
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:                                                                 ، كفيو ثالث مباحث الشيوخ المتكمم فييم من ناحية العدالة:  األول الفصل
:  ، كفيو مطمباف  تكمم فييم بالبدعةمن :  األولالمبحث

.  التشيع  مف نسب منيـ إلى: األول المطمب

 في  القرآف    قؼالقدر ، اإلرجاء ، الك: مف نسب منيـ  إلى بدعة غير التشيع :  الثاني المطمب

 : كفيو ثالثة مطالب ،من ُتكمم في عدالتيم في غير البدعة:  الثاني المبحث

  . نسب مف الشيكخ إلى انخراـ المركءةمف:  األول المطمب 

                                                                                                 .   ُنسب مف الشيكخ إلى القكؿ بالرأممف:  الثاني المطمب

                                                    . ُنسب مف الشيكخ إلى الجيالةمف:  الثالث المطمب

:                                                                                                                                         ،كفيو مباحث الشيوخ المتكمم فييم من ناحية الضبط:  الثاني الفصل
 ُضعؼ بسبب الكىـ كالخطأ ، أك التفرد كاإلغراب  مف:  األولالمبحث

   مف أىؿ الجرح كالتعديؿ، كلـ يفسر سبب الجرحاـ انفرد بتضعيفو إـمف:  الثانيالمبحث

 ُضعؼ بالضعؼ اليسير كالتمييف الييف  مف:  الثالثالمبحث

 ُضعؼ في حديث أك حديثيف مف حديثو مف:  الرابعالمبحث

 ُضعؼ بأسباب عارضة كاإلختالط كغيره مف:  الخامسالمبحث

 :                                                             حثاف ، كفيو مبالشيوخ المتكمم فييم في غير العدالة والضبط: الثالث الفصل
. الشيكخ الذيف تكمـ فييـ باإلرساؿ :  األولالمبحث

:  كفيو مطالب ،الشيكخ الذيف  ُتكمـ فييـ بال كحو صحيح :  الثانيالمبحث

.                                                                                                         الذيف  ُتكمـ فييـ كَعْىمان الشيكخ :  األولالمطمب

 . بكالمو ُيعتد ـ الذيف تَعكمـ فييـ مَعف ؿالشيكخ :  الثانيالمطمب

.  الذيف  ُتكمـ فييـ بال حجةالشيكخ :  الثالثالمطمب

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            كفييا نتائج البحث كالتكصيات : الخاتمة
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الشيوخ المتكَمم فييم من ناحية العدالة :  األول الفصل

 العدالة معنى

ْعدَعلة كعدالة في :  في المغة العدالة  ـه عاِدؿه ذك مَع كَع العَعْدُؿ الُحْكـ بالحؽ يقاؿ ىك يَعْقضي بالحؽ كيَعْعِدُؿ كىك حَع
ْقنَععه في  حكمو كالعَعْدُؿ مف الناس المَعْرِضيُّ قكُلو كُحْكُمو ك رجؿ عَعْدؿه كعاِدؿه جائز الشيادة كرَعُجؿه عَعْدؿه ِرضان كمَع

 (1) الشيادة

فنقؿ الخطيب البغدادم عف القاضي أبي بكر محمد بف الطيب قكال طيبا في تعريؼ :  اإلصطالح كأما
 المطمكبة في صفة الشاىد كالمخبر ىى العدالة الراجعة الى استقامة دينو كسالمة مذىبو العدالة:  العدالة قاؿ

كسالمتو مف الفسؽ كما يجرل مجراه مما اتفؽ عمى أنو مبطؿ العدالة مف أفعاؿ الجكارح كالقمكب المنيى 
عنيا كالكاجب أف يقاؿ في جميع صفات العدالة إنيا اتباع أكامر اهلل تعالى كاالنتياء عف ارتكاب ما نيى عنو 

إف العدؿ ىك مف عرؼ بأداء فرائضو كلزـك ما أمر بو كتكقى ما نيى عنو كتجنب : مما يسقط العدالة ،كقاؿ
 مما يثمـ الديف كالمركءة فمف لفظوالفكاحش المسقطة كتحرل الحؽ كالكاجب في أفعالو كمعاممتو كالتكقى في 

 مقكمات العدالة إذا( 2)كانت ىذه حالو فيك المكصكؼ بأنو عدؿ في دينو كمعركؼ بالصدؽ في حديثو 
كالتحقيؽ ىكاعتبار العقؿ كالتمييز عند التحمؿ ، : البمكغ - 2.كىك شرط أداء الشرط تحمؿ : اإلسالـ -1:ىي

 (3)السالمة مف خكاـر المركءة - 5السالمة مف أسباب الفسؽ - 4العقؿ - 3.كالبمكغ عند األداء 

 في الضبط كمنيا ما ك الراكم أك التكمـ فيو ، منيا ما ىك جرح في العدالة كمنيا قلتجريح أسباب كثيرة كىناؾ
 ىك في غيرىما ، 

( 4).الجيالة – البدعة – الفسؽ – التيمة بو – الكذب :  التي تقدح في العدالة خمسةكاألمكر

.  الكذب كالتيمة بو فيما بعيداف عف ركاة الصحيح أما

 ________________

 8/66ابف منظكر ، لساف العرب ،مادة عدؿ (1)

 باختصار 214الخطيب البغدادم ، الكفاية في عمـ الركاية  (2)

   1/158السخاكم ،فتح المغيث :ينظر(3)

ابف حجر، نزىة النظر   (4)
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 الفسؽ فيقع مف المسمـ بارتكاب كبيرة أك إصرار عمى صغيرة ، كالمركءة تككف برعاية مناىج الشرع كأما
( 1).كآدابو كاإلىتداء بالسمؼ كاإلقتداء بيـ

 ما ُأحدث عمى غير مثاؿ متقدـ، فيشمؿ المحمكد كالمذمكـ لكنيا خصت شرعان بالمذمكـ، مما ىي"  البدعة
( 2)" شبية كعىك خالؼ المعركؼ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فالمبتدع مف اعتقد ذلؾ ال بمعاندة، بؿ بف

 ال بد أف يككف ذلؾ التكفير متفقا عميو اإما أف يككف ممف يكفر بيا ،أك يفسؽ، فالمكفر بو: كالمكصكؼ بيا"
مف قكاعد جميع األئمة كما في غالة الركافض مف دعكل بعضيـ حمكؿ اإلليية في عمي أك غيره أك اإليماف 

 مف حديث ىؤالء شيء البتة ، كالمفسؽ يحبرجكعو إلى الدنيا قبؿ يـك القيامة أك غير ذلؾ كليس في الصح
بيا كبدع الخكارج كالركافض الذيف ال يغمكف ذلؾ الغمك كغير ىؤالء مف الطكائؼ المخالفيف ألصكؿ السنة 

خالفا ظاىرا لكنو مستند إلى تأكيؿ ظاىر سائغ فقد اختمؼ أىؿ السنة في قبكؿ حديث مف ىذا سبيمو إذا كاف 
معركفا بالتحرز مف الكذب مشيكرا بالسالمو مف خكاـر المركأة مكصكفا بالديانة كالعبادة ، فقيؿ يقبؿ مطمقا 

كقيؿ يرد مطمقا كالثالث التفصيؿ بيف أف يككف داعية أك غير داعية ، فيقبؿ غير الداعيو كيرد حديث الداعيو 
 ركاية غير الداعية شتممتكىذا المذىب ىك األعدؿ كصارت إليو الطكائؼ مف األئمة كزاد بعضيـ فقاؿ إف ا

عمى ما يشيد بدعتو كيزينو كيحسنو ظاىرا فال تقبؿ كأف لـ تشتمؿ فتقبؿ كطرد بعضيـ ىذا التفصيؿ بعينو في 
ال فال كعمى ىذا إذا اشتممت ركاية  عكسو في حؽ الداعيو فقاؿ أف اشتممت ركايتو عمى ما يرد بدعتو قبؿ كا 

 أبك اؿالمبتدع سكاء كاف داعية أـ لـ يكف عمى ما ال تعمؽ لو ببدعتو أصال ىؿ ترد مطمقا أك تقبؿ مطمقا ـ
 كافقو غيره فال يمتفت إليو ىك اخماد لبدعتو كاطفاء لناره كأف لـ إفالفتح القشيرم إلى تفصيؿ آخر فيو فقاؿ 

يكافقو أحد كلـ يكجد ذلؾ الحديث إال عنده مع ما كصفنا مف صدقو كتحرزه عف الكذب كاشتياره بالديف كعدـ 
تعمؽ ذلؾ الحديث ببدعتو فينبغي أف تقدـ مصمحة تحصيؿ ذلؾ الحديث كنشر تمؾ السنة عمى مصمحة 

طفاء بدعتو  ( 3)"اىانتو كا 

 ________________

 1/189السخاكم ،فتح المغيث  (1 )

 1/221المصدر السابؽ  (2 )

 404ابف حجر، ىدم السارم (3)
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:  البدعة التي ُرمي بيا بعض شيوخ البخاري ومعانيياأنواع

( 1)" شيعة الرجؿ أتباعو كأنصاره : " قاؿ الجكىرم :التشيع 

ىـ الذيف شايعكا عميا رضي اهلل عنو عمى الخصكص : " في معنى المذىب أك الفرقة فقاؿ الشيرستانيكأما
ما خفيا كاعتقدكا جميا بإمامتو كخالفتو نصا ككصاية ، إما كاكقاؿ ف خرجت أف كا   اإلمامة ال تخرج مف أكالده كا 

 ليست اإلمامية قضية مصمحية تناط باختيار العامة  " :كقالكا ،فبظمـ يككف مف غيره أك بتقية مف عنده 
كينتصب اإلماـ بنصبيـ بؿ ىي قضية أصكلية كىي ركف الديف ال يجكز لمرسؿ عمييـ الصالة كالسالـ إغفالو 
رسالو، كيجمعيـ القكؿ بكجكب التعييف كالتنصيص كثبكت عصمة األنبياء  ىمالو كال تفكيضو إلى العامة كا  كا 

( 2)"كاألئمة كجكبا عف الكبائر كالصغائر كالقكؿ بالتكلي كالتبرؤ قكال كفعال كعقدا إال في حاؿ التقية

 ،{ كؿ شيء خمقناه بقدرإنا} قكؿ اهلل  تعالىمنوىك مبمغ كؿ شيء كمثمو ، كالقَعدَعر القضاء المكفؽ، : القدر
ال يمزمنا ىذا النبز، ألنا : كقاؿ بعض متكممييـ.قـك ينسبكف إلى التكذيب بما قدر اهلل مف األشياء: كالقَعدَعرية

 سمكا القدر ألنفسيـ، كلذلؾ كفكىذا تمكيو منيـ، ألنيـ يثبت. ننفي القَعدَعر عف اهلل، كمف أثبتو فيك أكلى بو
( 3).قدرية

 اف اهلل تعالى يخمؽ الخير كأف الشيطاف يخمؽ الشر كزعمكا أف اهلل عزكجؿ لقدريةزعمت ا:  ابف عساكرقاؿ
 مف أف ما شاء اهلل كاف كما ال يشاء ال كفيشاء ما ال يككف كيككف ما ال يشاء خالفا لما أجمع عميو المسمـ

( 4)الخ ..{ تشاءكف إال أف يشاء اهلل كما}يككف كردا لقكؿ اهلل تعالى

إعطاء الرجاء   : بمعنى التأخير ، كالثاني : أحدىما :   كىكعمى معنييف :اإلرجاء

 المرجئة عمى الجماعة بالمعنى األكؿ فصحيح ألنيـ كانكا يؤخركف العمؿ عف النية كالعقد ، ـ إطالؽ اسأما
ال تضر مع اإليماف معصية كما ال تنفع مع  : كأما بالمعنى الثاني فظاىر فإنيـ كانكا يقكلكف 

 

 _________________

 1/376الجكىرم، الصحاح في المغة (1)

 1/145الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ (2)

 مادة قدر 5/75  كابف منظكر ، لساف العرب 3/183األزىرم ، تيذيب المغة (3)
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 1/158ابف عساكر، تبييف كذب المفترم (4)

 

 

 اإلرجاء تأخير حكـ صاحب الكبيرة إلى يـك القيامة فال يقضى عميو بحكـ ما في الدنيا كقيؿ ، طاعة الكفر 
 عف الدرجة األكلى قتأخير عمي رضي اهلل عف : ءمف ككنو مف أىؿ الجنة أك مف أىؿ النار ، كقيؿ اإلرجا

( 1).إلى الرابعة

 أحدثت المعتزلة القكؿ بخمؽ القرآف ، كتابعيـ الخميفة العباسي المأمكف عميو كأمر لما :   في القرآنالوقف
كامتنعت – خكفا مف بطش السمطة –  ، استجابت طائفة كبيرة لو ذلؾالعمماء مف محدثيف كفقياء أف يقكلكا ب

ككاف يجب بيانو ألنو مف – طائفة عمى محنة نزلت بيـ ، كتكقؼ بعضيـ عف بياف مكقفو مف ذاؾ القكؿ 
مف اليقكؿ مخمكؽ كالليس بمخمكؽ ، كىي بدعة تخالؼ : فكاف مذىب الكقؼ في القرآف كصاحبو  - العقائد

مذىب السمؼ في أف القرآف كالـ اهلل ليس بمخمكؽ ، إذ كالـ اهلل تعالى مف صفاتو عز كجؿ التي ثبتت 
 (2).بالدليؿ القطعي ، كالمعتزلة يقكلكف بنفي الصفات تنزييا هلل عز كجؿ عف مشابية المخمكقيف بزعميـ

 العدالة بغير البدعة جرح

. جيالة عيف ، كجيالة حاؿ :  نكعافكىي:الجيالة

 اتفؽ العمماء عمى رد ركاية مجيكؿ العيف مطمقا ، كترتفع عنو الجيالة بأف يركم عنو اثناف فصاعدا مف كقد
(. 3)المشيكريف بالعمـ

فأما جيالة الحاؿ فمندفعة عف جميع مف أخرج ليـ في الصحيح ألف شرط الصحيح أف :" ابف حجرقاؿك
يككف راكيو معركفا بالعدالة فمف زعـ أف أحدا منيـ مجيكؿ فكأنو نازع المصنؼ في دعكاه أنو معركؼ كال 

 زيادة العمـ كمع ذلؾ فال تجد فشؾ أف المدعي لمعرفتو مقدـ عمى مف يدعي عدـ معرفتو لما مع المثبت ـ
 (4 ")في رجاؿ الصحيح أحدا ممف يسكغ إطالؽ اسـ الجيالة عميو أصال

لكف البخارم معو  (5) أبك حاتـ ثالثة مف شيكخ البخارم يعني جيالة حاؿ ، كجيؿ ابف حـز رابع ،كجيؿ
.  كؿ نقاد الحديث عمما كفيماتقدـ أف البخارم مكالسيمازيادة عمـ في اثبات عدالة ىؤالء الركاة 

 ________________

 1/190 كالبغدادم ،الفرؽ بيف الفرؽ1/138الشيرستاني ، الممؿ كالنحؿ(1)

 10/168 ، ابف كثير ، البداية كالنياية 1/116ابف عساكر ، تبييف كذب المفترم : ينظر(2)
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 1/205السخاكم ، فتح المغيث :ينظر(3)

   403 حجر ، ىدم السارم فاب(4 )

 .المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ:ينظر (5)

 

من ُتكمم فييم بالبدعة  :  األولالمبحث

من نسب منيم إلى التشيع  :  األول المطمب

  األزدي ، أو أبو إبراىيمإسحاق، أبو ، بن أبان الوراقإسماعيل-1
( 1) خ صد تلتاسعة، مات سنة ست عشرة كمائة، مف ا، تكمـ فيو لمتشيع، ثقةككفي

:  في صحيح البخاريرواياتو

(  2). في الصحيح ست ركايات، احداىف متابعةلو

 البخارم بإسماعيؿ بف أباف الكراؽ ، ك أحاديثو عمى قمتيا جاءت أصكال كقد تكبع عمييا كال نجد احتج كقد
الذم ينقض أصال مف " ال نكرث ما تركنا صدقة"فييا أثرا لمتشيع فضال عف الدعكة إليو، بؿ ركل حديث

. أصكؿ الشيعة  

 الكوفي  ، محمد،أبو الياشمي موالىم، بالجيمالجمال، نجيح ن زيد بابن اليمزة، أسيد،بفتح- 2
( 3)خ ،كمائتيف مات قبؿ العشريف ، مف العاشرةضعيؼ،
 :   في الصحيحرواياتو

عف (حديث السبعكف ألفا الذيف يدخمكف الجنة بغير حساب) لو في البخارم سكل حديث كاحد مقركف بغيرهما
( 4).ابف عباس

 بإسناد قكم ،ثـ أكرد لو متابعات ثالث في الصحيح كشاىدا مف ،أسيد، فيوتكمـ البخارم إسناد الراكم الـقرف
. حديث أبي ىريرة

 الكوفي  ، البجمي موالىمالييثم، أبو ، بفتح القاف والطاء، بن مخمد القطوانيخالد- 3
 خ ـ كد ت س ، مات سنة ثالث عشرة كمائتيف، كقيؿ بعدىا، مف كبار العاشرة، كلو أفراد، يتشيعصدكؽ،

( 5).ؽ
:  في صحيح البخاريرواياتو

 ركاية ،ثنتاف منيا بكاسطة محمد بف عثماف بف كرامة،  ريف عنو البخارم في الصحيح ثماف كعشركل
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 ______________
 46 ، رقـ الترجمة 105 حجر، التقريب فاب(1)
 6727 ، 6531 ، 5702 ، 4718 ، 1654 ، 927:أرقاميا (2)
 512 ،رقـ الترجمة 112ابف حجر، التقريب (3)
 6541:برقـ (4)
 1677 ، رقـ الترجمة 190ابف حجر،التقريب (5)
 

.  متابعة ، كأخرل ركاىا عنو تعميقاككاحدة

 أكثر مف الركاية عف شيخو خالد بف مخمد محتجا بو في األصكؿ رغـ أنو تكبع عمى معظميا فالبخارم
 الحافظ ابف حجر أف لمحديث طرؽ كبّيف،  (1)(مف عادل لي كليا)،كأخرج لو حديثا مف أفراده ُتكمـ عميو

.  ليس فييا غمك أك دعكة لمتشيع كركاياتو ،(2)،أخرل يدؿ مجمكعيا عمى أف لو أصال 

   ينسب إلى جده،وقد المصري، األنصاري موالىم، مصغراء بالميممة والف، بن كثير بن عفيرسعيد- 4
 كقد رد ابف عدم ،يقاؿ إف مصر لـ تخرج أجمع لمعمـك منو: قاؿ الحاكـ:  عالـ باألنساب كغيرىاصدكؽ،
( 3) مف العاشرة مات سنة ست كعشريف كمائتيف، خ ـ قد س، في تضعيفوالجكزجانيعمى 

:  في صحيح البخاريرواياتو

.  ركايةن ،منيا خمسه مكررة ، ككاحدة متابعة أربعكف في الصحيح أربعه كلو

 أثر التياـ الجكزجاني لو بالتشيع في كال كأكثر مف الركاية عنو ، بخارم سعيد بف عفير احتج بو اؿإف
( 4). ركل عدة أحاديث في فضؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو،إذمركياتو

   الكوفي، أبو سعيد، بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون الخفيفة، بن يعقوب الرواجنيعباد- 5
 مات سنة ، مف العاشرة،يستحؽ الترؾ:  بالغ ابف حباف فقاؿ، حديثو في البخارم مقركف، رافضيصدكؽ،

( 5).خمسيف كمائتيف خ ت ؽ
: اري في صحيح البخرواياتو

( 6)"حديث ابف مسعكد أم األعماؿ أفضؿ: " البخارم عنو في الصحيح  حديثا كاحدا مقركناركل

 لركاية المتابعات بركايات الثقات ت عباد بف يعقكب بإسناد سميماف بف حرب ، كتعددإسناد قرف البخارم كقد
عباد ، كىي ركاية كاحدة ، كىي في فضائؿ األعماؿ التعمؽ ليا بالعقائد أك األحكاـ، كالحديث ال عالقة لو 

. بالتشيع فضال عف الدعكة إليو
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 __________________
 6502 برقـ(1)
 11/385ابف حجر، فتح البارم :ينظر(2)
  2382 رقـ الترجمة240ابف حجر، التقريب (3)
 7023 ، 7021 ، 82:أرقاميا(4)
 3153،رقـ الترجمة 291 السابؽ المصدر(5)
 7534برقـ  (6)
 
 الكوفي  ، أبو محمد،عبيد اهلل بن موسى بن باذام العبسي- 6

 مف ، كاستصغر في سفياف الثكرم،كاف أثبت في إسرائيؿ مف أبي نعيـ:  قاؿ أبك حاتـ، كاف يتشيعثقة،
( 1) الصحيح ععمى كمائتيف مات سنة ثالث عشرة ،التاسعة
:  في صحيح البخاريرواياتو

.  لو البخارم ثمانية كأربعيف حديثا، خمسة أحاديث بكاسطة  كالباقي بدكف كاسطة ركل

 لو بعض أفراده ، كلـ كأخرج ، مف الركاية عنو أصكال كمتابعاتر البخارم بعبيد اهلل بف مكسى، كأكثاحتج كقد
. يرك عنو ما ُأخذ عميو في الركاية في التشيع

 البغدادي  ، بن الجعد بن عبيد الجوىريعمي- 7
( 2) مات سنة ثالثيف كمائتيف خ د، مف صغار التاسعة، رمي بالتشيع، ثبتثقة

:  في صحيح البخاريرواياتو

.  لو البخارم في الصحيح ثالث عشرة ركاية ، منيا اثنتاف مكررتاف ، ككاحدة متابعةركل

 الصحيح لو تعمؽ في اياتو بو البخارم إذ أخرج لو أصكال كمتابعات كأفرادا ، كلـ يكف شيء مف ركاحتج
. بالتشيع فضال عف الدعكة إليو

 أبو نعيم المالئي بضم الميم مشيور بكنيتو  ، األحول، موالىم،الفضل بن دكين الكوفي التيمي- 8
( 3) كىك مف كبار شيكخ البخارمكمائتيف، مات سنة ثماني عشرة كقيؿ تسع عشرة ، مف التاسعة، ثبتثقة

:  في صحيح البخاريرواياتو

.  عشرة منيا مكررة، كثالث متابعات،إحدل كسبعكف كمائة ركايةست ركاياتو في الصحيح بمغت
 لو أثرا في حديثو ، كلـ يقؿ أحد أر نعيـ مجمع عمى ثقتو كاتقانو كأمانتو كاإلحتجاج بو ، كأما تشيعو فمـ كأبك

 .إنو ركل مناكير في فضؿ آؿ البيت كتنقص غيرىـ
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 ________________ 
 
  4345 رقـ الترجمة 375ابف حجر، التقريب (1)
 4698 رقـ الترجمة 398المصدر السابؽ (2)
 5401، رقـ الترجمة446ابف حجر، التقريب(3)
 
 
 سبط حماد ابن أبي سميمان ، الكوفي، أبو غسان، بن إسماعيل النيديمالك- 9

( 1)ع كمائتيف مات سنة سبع عشرة ، مف صغار التاسعة، عابد، صحيح الكتاب، ثقة متقف

 : في صحيح البخاريروايتو

 اف ثنتاف منيا مكررت، ركاياتو في الصحيح ثماني كعشركف ركايةبمغت

ف كاف تكبع عمى ركاياتو كميا إذ لـ يتفرد بركاية كاحدة في احتج  البخارم بمالؾ بف إسماعيؿ في األصكؿ، كا 
. الصحيح ، كلـ يكف مف بينيا ما لو تعمؽ بالتشيع أك الدعكة إليو 

من ُنسب منيم إلى بدعة غير التشيع :  الثاني المطمب

من ُنسب إلى القدر  : أوالً 

 المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح ، المقعد، أبو معمر،عبداهلل بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي- 
  القاف
( 2) عائتيف مات سنة أربع كعشريف كـ، مف العاشرة، رمي بالقدر، ثبتثقة

:  في صحيح البخاري رواياتو

.   كثنتاف متابعة، في الصحيح ثماف كستكف ركاية، ثالث منيا مكررةلو

 البخارم بأبي معمر كركل لو أصكال كمتابعات كأفرادا ، كلـ أر أثرا لمذىبو في القدر في ركاياتو، بؿ احتج
انتقى البخارم مف حديثو ما يخالؼ قكؿ القدرية بأف اهلل عزكجؿ يشاء ماال يككف، كيككف ماال يشاء، كىك 

 !! لؾككأنو أراد أف ينفي عنو ذ" كؿ ميسر لما خمؽ لو"حديث

 
 ________________
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 6424 رقـ الترجمة،516 حجر، التقريبابف( 1 )
  3498 رقـ الترجمة،315تقريب حجر، اؿابف( 2)

 

 

 

من ُنسب إلى اإلرجاء  : ثانياً 

 نزيل مكة  ، الكوفي، أبو محمد، بن يحيى بن صفوان السمميخالد-1
 عشرة سبع رمي باإلرجاء كىك مف كبار شيكخ البخارم مف التاسعة مات سنة ثالث عشرة كقيؿ سنة صدكؽ
( 1)خ د ت
:  في صحيح البخاري رواياتو

.   ركل البخارم مف حديثو ما يدفع عنو تيمة اإلرجاء، في الصحيح كاحدة كعشركف ركايةلو

 الحمصي  ، بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف الميممة ثم معجمةيحيى- 2
 كذمو( 2) مف أىؿ الرأم مف صغار التاسعة مات سنة اثنتيف كعشريف كقد جاز التسعيف خ ـ د ت ؽصدكؽ

( 3) جيـ كقاؿ إسحاؽ بف منصكر كاف مرجئارألأحمد ألنو نسبو إلى شيء مف 
:  فيو صحيح البخاري رواياتو

 بغير كاسطة، إحداىف لباقي لو في الصحيح اثنتا عشرة ركاية، حدث عنو البخارم خمس منيا بكاسطة كا
. ركاىا عنو تعميقا

 من ُنسب إلى الوقف في القرآن : ثالثاً 
 الحزامي بالزاي  ، بن المنذر بن عبداهلل األسديإبراىيم- 1

( 4) تكمـ فيو أحمد ألجؿ القرآف مف العاشرة مات سنة ست كثالثيف خ ت س ؽصدكؽ
:  في صحيح البخاري رواياتو

.  كال أثر لمذىبو في ركاياتو، ركاية ، ثالث منيا متابعةكسبعكف في الصحيح كاحدة لو

 
 _______________
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 1766 رقـ الترجمة،196 ابف حجر، التقريب(1)

 7586، رقـ الترجمة591 ابف حجر، التقريب(2)

 451ىدم السارم: ابف حجر(3)

 253، رقـ الترجمة94 حجر، التقريبابف (4)

عمي بن أبي ىاشم عبيد اهلل بن طبراخ بكسر الميممة وسكون الموحدة وآخره معجمة - 2
( 1) تكمـ فيو لمكقؼ في القرآف مف العاشرة خصدكؽ
:  في صحيح البخاري رواياتو

 في مسائؿ العقيدة كال ا لكقفو في القرآف ، كىذاف الحديثاف ليسعنو البخارم يكثر كلـ، في الصحيح ركايتافلو
 .ما يخص الكقؼ في القرآف

لى الجيالة :  الثاني المبحث من ُنسب من الشيوخ إلى انخرام المروءة والقول بالرأي وا 

 من نسب إلى انخرام المروءة:  األول المطمب

 العجمي  ، أبو األشعث، بن المقدامأحمد

 مات سنة ثالث كخمسيف خ ت س ، مف العاشرة، طعف أبك داكد في مركءتو، صدكؽ صاحب حديثبصرم
( 3) كالترمذم كالنسائي كابف ماجة كابف خزيمة في صحيحو كغيرىـ بو البخارياحتج: ابف حجركقاؿ( 2)ؽ

 : اري في صحيح البخرواياتو

( 4) مكررةإحداىف في الصحيح تسع ركايات ، لو

 كميا العالقة ليا بما قيؿ فيو أنو انخرمت مركءتو، كقد اعتمده البخارم ركاياتو

 

 ___________

 4812، رقـ الترجمة406 التقريبجر، حابف(1)

 110رجمة، رقـ الت85 حجر، التقريبابف(2)

 406 حجر،ىدم السارمابف(3)
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 3152،5132 ،2919 ،2338 ،6998 ،5935 ،6414 ،4936 ،2057:  باألرقاـ(4)

 

 

 

 القول بالرأي:  الثاني المطمب

  نصور مولى الم، البغدادي، المستممي، أبو مسمم، بن يونس بن ىاشمعبدالرحمن
كاف يجكز حد :  أبك داكد كقاؿ (1) كعشريف أك بعدىا خربع مف العاشرة مات سنة ألرأم طعنكا فيو ؿصدكؽ

 (2)" المستحميف في الشرب
:  في صحيح البخاريرواياتو

( 3) لو في الصحيح ركايتاف

.   بو فيولـ تؾبما الصمة ليما  الحديثاف يكثر البخارم مف الركاية عنو، كلـ
من ُنسب من الشيوخ إلى الجيالة :  الثالث المطمب

بيان بن عمرو البخاري، أبو محمد العابد  -1
( 5)مجيكؿ: " قاؿ أبك حاتـ (4) مات سنة اثنتيف كعشريف كمائتيف خة، مف الحادية عشر، جميؿصدكؽ
 (6)"ليس بمجيكؿ مف ركل عنو البخارم كأبك زرعة كعبيد اهلل بف كاصؿ: " ابف حجركقاؿ

:   في صحيح البخاريرواياتو

 (7) في الصحيح أربع  ركاياتلو

.  في غيرهأك ركاياتو كميا سكاء في الصحيح لى تكبع غكقد
 __________________

 

 8048، رقـ الترجمة353 حجر، التقريبابف(1)

 10/258الخطيب ، تاريخ بغداد  (2)

 1958، كرقـ 190برقـ (3)

 791، رقـ الترجمة129 حجر، التقريبابف(4)
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  2/425ابف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ (5)

 1/444 حجر ، تيذيب التيذيب ابف( 6)

 4397  3355  1586 1169باألرقاـ  (7)

 

عباس بن الحسين القنطري أبو الفضل بغدادي وقيل بصري  -2
إف أراد : "قاؿ ابف حجر (2)"مجيكؿ: " قاؿ أبك حاتـ(1)خ كمائتيف مات سنة أربعيف ، مف الحادية عشرةثقة،

ف أراد الحاؿ  العيف فقد ركل عنو البخارم كمكسى بف ىاركف الحماؿ كالحسف بف عمي المعمرم كغيرىـ، كا 
( 3")فقد كثقو عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ

:  في صحيح البخاري رواياتو

قرنو في أحدىما كتكبع في اآلخر  (4) في الصحيح ركايتافلو

   ابن عم أبي طالب صاحب أحمد، األحول،محمد بن الحكم المروزي-3
  ( 6)"مجيكؿ: "  قاؿ أبك حاتـ (5) مات سنة ثالث كعشريف كمائتيف خ، مف الحادية عشرة، فاضؿثقة

   :البخاري  في صحيحرواياتو

( 7) البخارم عنو حديثيفركل

.  لـ ينفرد بركايتيما بؿ تكبع عمييما فانتفى تفرده كالحديثاف

 التوزي بفتح المثناة وتشديد الواو بعدىا زاي  ، أبو يعمي،محمد بن الصمت البصري-4
( 9)جّيمو ابف حـز  (8) خ سف مات سنة ثماف كعشريف كمائتي، مف العاشرة، ييـصدكؽ

 (*) ركاية كاحدة في الصحيحلو:  في صحيح البخاري رواياتو

.  أبك يعمى عمى ركايتو مف ثقات مشاىير ، فانتفى تفردهتكبع

 ______________

 3165، رقـ الترجمة292 حجر، التقريبابف( 1)

 6/215ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (2)

 4380 ،كبرقـ1152 برقـ( 4)     5/102ابف حجر، تيذيب التيذيب (3)
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 5827، رقـ الترجمة474ابف حجر، التقريب (5)
 5757 برقـ ،  ك3595 برقـ (7    )7/236ابف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ  (6)

            5971، رقـ الترجمة484ابف حجر، التقريب (8)

 6803 برقـ   )*(9/207  ، كابف حجر ، تيذيب التيذيب25/402المزم ، تيذيب الكماؿ: ينظر (9)

 
الشيوخ الُمتكمم فييم من ناحية الضبط  : اني الثالفصل

:  في معنى الضبطتمييد
ْبُط الشيء حفظو: غة ؿالضبط  (1).لزكـ الشيء كحبسو، كضَع

. نكعاف ضبط صدر، كضبط كتاب:  اصطالح المحدثيف كفي
.  صدره ما سمعو، بحيث يتمكف مف استحضاره متى شاءفيفيك أف يثبت الراكم :  ضبط الصدر أما
( 2)فيك صيانة الراكم لكتابو، منذ سمع فيو كصححو إلى أف يؤدم منو:  ضبط الكتاب كأما
 

:  يختؿ بو الضبطما

ال تقبؿ ركاية مف عرؼ بالتساىؿ في سماع الحديث أك إسماعو، كمف اليبالي بالنـك : "  ابف الصالح  قاؿ
في مجمس السماع، ككمف ال يحدث بأصؿ مقابؿ صحيح، كمف ىذا القبيؿ مف عرؼ بقبكؿ التمقيف في 

كال تقبؿ ركاية مف عرؼ بالسيك في .. الحديث، كال تقبؿ ركاية مف كثرت الشكاذ كالمناكير في حديثو 
(3).ركاياتو إذ لـ يحدث مف أصؿ صحيح، ككؿ ىذا يخـر الثقة بالراكم كضبطو  

 
:  ضبط الراكم مقياس
 ضبط الراكم بسبر أحاديثو كعرضيا عمى أحاديث غيره مف الركاة، لتعرؼ مدل المكافقة كالمخالفة ليـ، يعرؼ

يعرؼ ككف الراكم ضابطان بأف نعتبر ركاياتو بركايات الثقات : "  ىذا بقكلوالحكقد لخص ابف الص
المعركفيف بالضبط كاإلتقاف، فإف كجدنا ركاياتو مكافقة ليـ كلك مف حيث المعنى لركاياتيـ، أك مكافقة 
ف كجدناه كثير المخالفة ليـ عرفنا  ليا في األغمب، كالمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ ككنو ضابطان ثبتان، كا 

(4).اختالؼ ضبطو، كلـ يحتج بحديثو  
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 ______________
ابف منظكر، لساف العرب ، مادة ضبط (1)
. 19ابف حجر ، نزىة النظر ص(2)
 107ابف الصالح ، عمـك الحديث ص(3)
. 108المصدر نفسو ص(4)

كعالمة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت : "  اإلماـ مسمـ قد سبقو إلى ذلؾ فقاؿ في صحيحو، ككاف
ركايتو لمحديث عمى ركاية غيره مف أىؿ الحفظ كالرضى، خالفت ركايتو ركايتيـ أك لـ تكد تكافقيا، فإذا كاف 

( 1)األغمب مف حديثو كذلؾ، كاف ميجكر الحديث، غير مقبكلو كالمستعممو

:  قسـ ابف رجب الحنبمي الركاة أربعة أقساـ كقد
. مف يتيـ بالكذب : األكؿ
. مف ال يتيـ لكف الغالب عمى حديثو الكىـ كالغمط : الثاني
. مف ىك صادؽ كيكثر في حديثو الكىـ، كال يغمب عميو : الثالث
. الحفاظ الذيف يندر الخطأ كالكىـ في حديثيـ أك يقؿ : الرابع
 اكأـ. كأما القسـ األخير فمتفؽ عمى االحتجاج بو.  القسـ األكؿ فمتفؽ عمى تركو كعدـ االحتجاج بوفأما

ككقع الخالؼ في القسـ الثالث، فقد ركل عف يحيى بف معيف . القسـ الثاني فأكثر المحدثيف ال يحتجكف بيـ
أنو ال يحتج بيـ، كعف ابف المبارؾ، كابف ميدم، كككيع كغيرىـ أنيـ حدثكا عنيـ، كىك أيضان رأل سفياف 

كأكثر أىؿ الحديث المصنفيف في السنف كالصحاح كمسمـ بف الحجاج كغيره، كعمى ىذا المنكاؿ نسج أبك داكد 
لى طريقة يحيى بف . كالنسائي كالترمذم مع أنو خرج لبعض مف ىك دكف ىؤالء كبيف ذلؾ كلـ يسكت عنو، كا 

( 2).سعيد يميؿ عمي ابف المديني كصاحبو البخارم

 

 _________________

 4مقدمة صحيح مسمـ ص(1)

   باختصار92شرح العمؿ ص(2)
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من ُضعف بسبب الوىم والخطأ ، أو التفرد واإلغراب  :  األولالمبحث

 أبو عبداهلل بن أبي أويس المدني  ، بن عبداهلل بن عبداهلل بن أويس األصبحيإسماعيل -1

( 1) مات سنة ست كعشريف كمائتيف خ ـ د ت ؽ، مف العاشرة، أخطأ في أحاديث مف حفظوصدكؽ،

 :  في صحيح البخاريرواياتو

 منيا مكررة كستة معمقة، كقد تكبع سة حديثا كمائتي حديث، خـيف بمغت ركاياتو في الصحيح تسعة كثالث
إسماعيؿ في الصحيح في سبعة عشر حديثا كمائتي حديث ، كتكبع في عشريف حديثا في غير الصحيح ، 

( 2).كتفرد بحديثيف كليما شكاىد صحيحة

.  صح أف البخارم إنما أخذ عنو مف أصكلو أم ما كتبو عف شيكخوكقد

 ويقال أبو إسماعيل  ، أبو محمد، بن محمد العابدثابت- 2

( 3) مات سنة خمس عشرة كمائتيف خ ت، مف التاسعة، يخطىء في أحاديثد، زاهصدكؽ

( 4)لو في الصحيح ركايتاف لـ ينفرد بيما : في صحيح البخاريرواياتو

 نزيل مكة  ، البصري، أبو عمي ابن أبي عباد،حسان بن حسان-3

( 5) مات سنة ثالث عشرة كمائتيف خ، مف العاشرة، يخطىءصدكؽ

 :   في صحيح البخاريرواياتو

 كاف يخطيء فالبخارم قد فإف  فييا ما خالؼ الثقات كال ماينكر عميو،ليس، (6) في الصحيح ثالث ركاياتلو
 .انتقى مف حديثو مالـ يخطيء فيو

 _______________

 460، رقـ الترجمة108ابف حجر، التقريب(1)

رسالة ماجستير في )ىيثـ عبد الغفكر ،إسماعيؿ بف أبي أكيس كمركياتو في صحيح البخارم : ينظر(2)
 829، رقـ الترجمة133ابف حجر، التقريب (3)            6ص (جامعة العمـك اإلسالمية
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 7442 ،  3519 مبرقـ (4)

 1198، رقـ الترجمة158ابف حجر، التقريب (5)

 4960 ،  4048 ، 1778 :باألرقاـ(6)

 ، بضم العين الميممة وسكون الصاد الميممة وضم الفاء، العصفري،خميفة بن خياط بالتحتانية المثقمة-4
 لقبو شباب بفتح المعجمة وموحدتين األولى خفيفة  ، البصري،أبو عمر

( 1)خ كمائتيف مات سنة أربعيف ، مف العاشرة، ككاف أخباريا عالمة، ربما أخطأصدكؽ،

 أصمو من خراسان  ، البغدادي، أبو الحسنالجوىري، بن مروان مان بن النعسريج-5

( 2)4 خ كمائتيف ييـ قميال مف كبار العاشرة مات يكـ األضحى سنة سبع عشرة ثقة

:  في صحيح البخاري رواياتو

( 3) عنو البخارم ثالثة أحاديث بكاسطة كآخر بغير كاسطةركل

الحزامي بميممة وزاي  - عبدالرحمن بن عبدالممك بن شيبة ،أبو بكر، وقد ينسب إلى جده- 6

( 4) خ س، مف كبار الحادية عشرة، يخطىءصدكؽ

  في صحيح البخاريرواياتو

( 6") أنو ما احتج بووتبين: " ، كقاؿ ابف حجر  (5) البخارم عنو حديثيفركل

  

 _____________

 1743، رقـ الترجمة195ابف حجر، التقريب (1)

 2218 رقـ الترجمة،229بابف حجر، التقرم (2)

 4400 ، 4252 ،1604 ،904 : باألرقاـ(3)

 3936، رقـ الترجمة345ابف حجر، التقريب (4)

 5432 ،3633برقمي(5)

 439ابف حجر،ىدم السارم(6)
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 البصري  ، أبو عثمان، بن مرزوق الباىميعمرو-7

( 1) مات سنة أربع كعشريف كمائتيف خ د، مف صغار التاسعة، لو أكىاـ، فاضؿثقة

:   في صحيح البخاري رواياتو

( 3)"لـ يخرج لو احتجاجا :"  ابف حجرقاؿ، كلو أيضا متابعتاف،  (2) في الصحيح ركايتافلو

  محمد بن زياد بن عبيد اهلل الزيادي، أبو عبد اهلل، البصري يمقب يؤيؤ بتحتانيتين مضمومتين-8

( 4) مات في حدكد الخمسيف كمائتيف خ ؽ، مف العاشرة، يخطىءصدكؽ

:   في صحيح البخاري روايتو

.  قكم، كأكرد لو متابعات، فانتفى الخطأ منوبإسناد ق قرف البخارم إسناد،(5) في الصحيح ركاية كاحدةلو

 نزيل بغداد  ، الكوفي، البزاز، أو أبو سعيد، أبو جعفر، بن سابق التميميمحمد-9

( 6) كمائتيف خ ـ د ت س، كقيؿ أربع عشرة، مات سنة ثالث عشرة، العاشرةكبار مف صدكؽ،

 : ري في صحيح البخارواياتو

(  7) البخارم عنو سبعة أحاديث بكاسطة  ، كحديثا كاحدا بغير كاسطةركل

 ________________

 5110، رقـ الترجمة426ابف حجر، التقريب (1)

 6871 ، 3769برقمي (2)

 442 ابف حجر ، ىدم السارم (3)

 5887 رقـ الترجمة،478ابف حجر، التقريب (4)

 6113 برقـ (5)
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 5897، رقـ الترجمة479 حجر، التقريبابف(6)

 2781برقـ (7)

 

محمد بن عبد العزيز العمري، الرممي، ابن الواسطي  -10

( 1) خ تـ س، مف العاشرة، ككانت لو معرفة، ييـصدكؽ

( 2)(احتجر رسكؿ اهلل:حديث زيد بف ثابت)لو في الصحيح ركاية كاحدة :  لبخاري في صحيح اروايتو

.  قرف البخارم إسناد محمد بف زياد بإسناد قكم، كأكرد لو متابعات، فانتفى الخطأ منو

 الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء بعدىا ، الضبي موالىم، بن واقد بن عثمانفمحمد بن يوس- 11
 نزيل قيسارية من ساحل الشام  ،تحتانية وبعد األلف موحدة

 مف ، يقاؿ أخطأ في شيء مف حديث سفياف كىك مقدـ فيو مع ذلؾ عندىـ عمى عبد الرزاؽ، فاضؿثقة
 البخارم ألنو انتقى أحاديثو اعتمده" : ابف حجرأيضاكقاؿ(3) مات سنة اثنتي عشرة كمائتيف ع،التاسعة
( 4)"كميزىا

 :  في صحيح البخاريرواياتو

 بف يكسؼ البيكندم حمد في ركايتيف أف يككنا لـجر كشؾ ابف ح، عنو البخارم ثمانية كثمانيف حديثاركل
.  الذم ىك شيخ البخارم أيضا، ركل لو أربع متابعة، كعمؽ لو ركايتيف

 البصري  ، أبو حذيفة، بن مسعود النيدي بفتح النونموسى-12

 عند وحديثو ، مات سنة عشريف كمائتيف، أك بعدىا، مف صغار التاسعة، ككاف يصحؼ، سيء الحفظصدكؽ
( 4) خ د ت ؽالبخاري في المتابعات

  : في صحيح البخاريرواياتو

( 5) احداىف معمقة، المتابعاتم كما قاؿ ابف حجر ؼكىف في الصحيح أربع ركايات لو

 ______________

 6113برقـ  (2   )6093، رقـ الترجمة493 ابف حجر، التقريب(1)

 6415، رقـ الترجمة515 ابف حجر، التقريب(3)
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 9/473ابف حجر ، تيذيب التيذيب  (4)

 7010 رقـ الترجمة،554 ابف حجر، التقريب(4)

 6604 ، 6488 ،2700 ، 2519:    باألرقاـ(5)

 نزيل مصر  ، المروزي، أبو عبد اهلل، بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعينعيم-13

 ، مات سنة ثماف كعشريف كمائتيف عمى الصحيح، مف العاشرة، فقيو عارؼ بالفرائض، يخطىء كثيراصدكؽ
( 1)باقي حديثو مستقيـ خ مؽ د ت ؽ:  فيو كقاؿأكقد تتبع ابف عدم ما أخط

 :  في صحيح البخاريرواياتو

.  تجنب البخارم الركايات التي أخطأفيياكقد(2) كلو متابعتاف ، في الصحيح أربع ركايات، احداىف معمقةلو

 نزيل مصر  ، الكوفي، أبو سعيد، بن سميمان بن يحيى بن سعيد الجعفييحيى-14

( 3) مات سنة سبع أك ثماف كثالثيف كمائتيف خ ت، مف العاشرة، يخطىءصدكؽ

نما أخرج لو أحاديث معركفة مف حديث ابف كىب ريجلـ يكثر البخارم مف تخ: " ابف حجركقاؿ  حديثو ، كا 
 (4)" خاصة

 :  في صحيح البخاري رواياتو

  ابف كىبعف كميا، في الصحيح خمس كثالثكف ركاية ، خمس منيا مكررةلو

من انفرد بتضعيفو إمام من أىل الجرح والتعديل، ولم يفسر سبب الجرح  :  الثانيالمبحث

  المعروف بالمروزي ، أبو سميمان، بن أبي الطيب سميمان البغداديأحمد- 1

( 5) مات في حدكد الثالثيف كمائتيف خ ت، مف العاشرة، لو أغالط ضعفو بسببيا أبك حاتـ، حافظصدكؽ

( 6) لو في البخارم سكل حديث كاحد متابعة، كىك في الفضائؿكما

 -______________

 7166، رقـ الترجمة564 ابف حجر، التقريب(1)

 3736 ،7189 ،3849 ،392 :باألرقام(2)

 7564، رقـ الترجمة591 ابف حجر، التقريب(3)
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 432رمابف حجر ، ىدم السا(4)

 51، رقـ الترجمة80ابف حجر، التقريب (5)

 3660برقـ(6)

 الطحان  ، البصري، أبو عمي، بن مدرك بن بشير السدوسيالحسن-  2

( 1) خ س ؽ، مف الحادية عشرة، كنسبو أبك داكد إلى تمقيف المشايخ، بأس بوال

 :  في صحيح البخاريرواياتو

( 2) لو في الصحيح ثالث ركايات ، ثنتاف منيف مكقكفتاف 

   الخزاز بمعجمات، الكوفي، أبو السكين بضم الميممة،زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائي- 3

( 3) مات سنة إحدل كخمسيف كمائتيف خ، مف العاشرة، لو أكىاـ لينو بسببيا الدارقطنيصدكؽ،

  : في صحيح البخاريرواياتو

( 4) في الصحيح حديث كاحد، كالحديث لو شاىد مف ركاية الثقات ،كىك مكقكؼلو

 التيمي موالىم  ، أبو الحسن،عاصم بن عمي بن عاصم بن صييب الواسطي- 4

.  النسائي بتضعيفوانفرد(5) كمائتيف خ ت ؽشريف مات سنة إحدل كع، التاسعةف ـ، ربما كىـصدكؽ،

:  في صحيح البخاري رواياتو

( 6) في الصحيح تسع ركايات ، احداىا مكررة ، ككاحدة تعميؽ لو

 

 ______________

 

 1285، رقـ الترجمة164ابف حجر، التقريب (1)

(2  )333،  3948، 4029 

 2034، رقـ الترجمة216ابف حجر، التقريب (3)
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       966 برقـ (4)

 3067 رقـ الترجمة،286 حجر، التقريبابف(5)

 6836 ،6785 ،6226 ،6016 ،3289 ،2566 ،2415 ، 480 ،366:    باألرقاـ(6)

 الكوفي  ، أبو الحسن ابن أبي شيبة،عثمان بن محمد بن إبراىيم بن عثمان العبسي-5

 ـ د خ كمائتيف مات سنة تسع كثالثيف ، مف العاشرة، كقيؿ كاف ال يحفظ القرآف، كلو أكىاـ، شييرفظ حاثقة
. انفرد أحمد بف حنبؿ بتميينو (1)س ؽ

 : البخاري في صحيح رواياتو

. يو تكبع عمييا، كتجنب البخارم األحاديث التي ُأخذت عؿ،كميا كأربعكف ركايةست لو في الصحيح 

 البصري  ،محمد بن كثير العبدي-6

( 2) عكمائتيف مات سنة ثالث كعشريف ، مف كبار العاشرة، ضعفوف لـ يصب ـثقة،

:  في صحيح الصحيح رواياتو

.  ركل عنو البخارم ستةن كستيف حديثا ، خمسة منيا مكررة

 ويقال لو ىداب بالتثقيل وفتح أولو  ، أبو خالد البصري، بن خالد القيسيلدالىدبة بضم أولو وسكون ا-7

 (3) مات سنة بضع كثالثيف كمائتيف خ ـ د، مف صغار التاسعة، تفرد النسائي بتميينو، عابدثقة

:  في صحيح البخاري رواياتو 

 في الصحيح تسع ركايات ، ثالث منيا متابعة ، كست منيا مكررة ، كميا عف ىماـ بف يحيى، فيي لو 
 . نسخة

 وقد ينسب إلى جده  ، المصري،يحيى بن عبد اهلل بن بكير المخزومي موالىم-8

 (4) خ ـ ؽكمائتيف مات سنة إحدل كثالثيف ، مف كبار العاشرة، كتكممكا في سماعو مف مالؾ، في الميثثقة

  : في صحيح البخاري رواياتو 

 عد، تسعة كسبعكف حديثا كمائة حديث ، ثالثة عشر منيا مكررة،  معظميا عف الميث ابف سالصحيح في لو
( 5)كقد ذكر ابف عدم أف يحيى بف بكير لو نسخة عف الميث 
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 _______________

   4513، رقـ الترجمة386ابف حجر، التقريب (1)

 6252 رقـ الترجمة،504 حجر، التقريبابف( 2)

 7269 رقـ الترجمة،571 حجر، التقريبابف( 3)

 7580 رقـ الترجمة،592 حجر، التقريبابف( 4)

 227بكر أبك زيد، معرفة النسخ كالصحؼ:  ، كينظر2/159ابف عدم ، الكامؿ في الضعفاء(5)

من ُضعف بالضعف اليسير والتميين اليين  :  الثالثالمبحث

 نزيل بغداد  ، الواسطي، أبو عمي،الحسن بن الصباح البزار آخره راء-1

( 1) مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف خ ت س، مف العاشرة، ككاف عابدا فاضال، ييـصدكؽ

 :   في صحيح  البخاريرواياتو

.  أنو ضبط ما ركلتبيف كميا تكبع عمييا ؼكركاياتو ، في الصحيح احدل عشرة ركاية ،منيا خمس مكقكفةلو

 ابن بنت شرحبيل  ، أبو أيوب الدمشقي،سميمان بن عبدالرحمن بن عيسى التميمي-2

( 2)خ4 مات سنة ثالث كثالثيف كمائتيف ، مف العاشرة، يخطىءصدكؽ

:  في صحيح البخاري رواياتو

 ضعفاء ، بؿ عف ثقات كصدك قيف عف فييف يرك لـك (3) في الصحيح سبع ركايات ، احداىف متابعةلو
. فركايتو مضبكطة

العباس بن الوليد بن نصر النرسي بفتح النون وسكون الراء بعدىا ميممة  - 3

( 4) مات سنة ثماف كثالثيف كمائتيف خ ـ س، مف العاشرةثقة،

 :   في صحيح البخاريرواياتو

  يكثرالبخارم عنو، كأكرد لحديثو متابعات الثقاتلـك( 5) لو في الصحيح ثالث ركايات ، احداىف تعميؽ

 ______________
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 1251 رقـ الترجمة،161 حجر، التقريبابف( 1)

 2588 رقـ الترجمة،253 حجر، التقريبابف( 2)

 6165 ،5189 ،4640 ،4282 ،3919 ،3737 ،3292: باألرقاـ(3)

  3193 رقـ الترجمة،294 حجر، التقريبابف( 4)

 7090 ،4346 ،3634 :باألرقاـ(5)

  البصري ،عبداهلل بن رجاء بن عمر الغداني بضم الغين المعجمة وبالتخفيف-4

( 1) خ خدس ؽليا، عشريف كمائتيف، كقيؿ قبة مات سف، مف التاسعة، ييـ قميالصدكؽ

 :  في صحيح البخاريرواياتو

 لمثقات في ركاياتو  في الصحيح  تنفي عنو كمكافقتو ، لو في الصحيح سبع عشرة ركاية ، منيا أربعه متابعات
. التصحيؼ كالغمط 

 البصري  ، العنبري، الشعيثي أبو سممة،عبدالرحمن بن حماد بن شعيث بمعجمة وآخره مثمثة مصغر-5

( 2) مات سنة اثنتي عشرة كمائتيف خ ت، مف صغار التاسعة، ربما أخطأصدكؽ،

.  تكبع عميو مف عدة طرؽ،(()3حديث أـ عطية في تغسيؿ بنت النبي) عنو البخارم حديثا كاحداركل

 المصري  ، أبو يحيى، بن صفوان السيمي موالىمحعثمان بن صال-6

( 4) مات سنة تسع عشرة كمائتيف خ س ؽ، مف كبار العاشرةصدكؽ،

 :  في صحيح البخاريرواياتو

تكبع عمييف مف الثقات   (5) ثالث ركاياتالصحيح لو في 

 

 ________________

 3312 رقـ الترجمة،302 حجر، التقريبابف( 1)
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 3846 رقـ الترجمة،239 حجر، التقريبابف( 2)

 1257برقـ(3)

 4480 رقـ الترجمة،384 حجر، التقريبابف(4 )

 3870،4514،7175 :باألرقام(5)

 

 

 المعروف بابن التل بفتح المثناة ، الكوفي، بن محمد بن الحسن بن الزبير األسدي بفتح الميممةعمر-7
 بعدىا الم 

( 1) مات سنة خمسيف كمائتيف خ س، مف الحادية عشرة، ربما كىـصدكؽ

 :  في صحيح البخاريرواياتو

 . العمماء ركايتو عف أبيوتدح، انتقاىما البخارم مف ركايتو عف أبيو كقد اـ(2) في الصحيح حديثافلو

 األصم  ، الكوفي، أبو جعفردي، بن الصمت بن الحجاج األسمحمد-8

( 3) ت س ؽـ مات في حدكد العشريف كمائتيف خ ، مف كبار العاشرةثقة،

:  في صحيح البخاري رواياتو

   تكبع عميو مف ثقة حافظ (4) لو في الصحيح إالحديث كاحدليس

 ابن أخت ، المدني، أبو مصعب، بن عبد اهلل بن مطرف اليساري بالتحتانية والميممة المفتوحتينمطرف-9
مالك  

 خ ت ، مات سنة عشريف كمائتيف عمى الصحيح، مف كبار العاشرة، لـ يصب ابف عدم في تضعيفوثقة،
( 5)ؽ

 :  في الصحيحرواياتو

(   6) في الصحيح حديثافلو

 يكثر البخارم مف الركاية عنو، كاكرد لركاياتو متابعات لـ
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 ____________

 4964 رقـ الترجمة،417 حجر، التقريبابف( 1)

 3818 ،1485 :برقمي(2)

 5970 رقـ الترجمة،484 حجر، التقريبابف( 3)

 3681 برقـ (4)

 6707 رقـ الترجمة،534 حجر، التقريبابف( 5)

 353 ،6382 :برقمي(6)

 

من ُضعف في حديث أو حديثين من حديثو :  الرابعالمبحث

 أصمو من ، البصري، التميمي، المحبر بالميممة ثم الموحدة أبو المنير بوزن مطيعابن ،بدل بفتحتين-1
واسط  

( 1)4 مات سنة بضع عشرة كمائتيف خ ، مف التاسعة، ثبت إال في حديثو عف زائدةثقة

( 2 )" من ضعفوبقول ثقة واليعبأ ىو":  الذىبيكقاؿ

: البخاري صحيح في رواياتو

كلـ يخرج عنو البخارم إال عف شعبة  (3) أربع ركاياتلصحيح في الو

 الكوفي  ، أبو عمي، البجميو أ، وسكون الالم اليمدانيىممة المتحالحسن بن بشر بن سمم بف-2

( 4) مات سنة إحدل كعشريف كمائتيف خ ت س، مف العاشرة، يخطىءصدكؽ

  في صحيح البخاريرواياتو

 يخرج عنو مف أفراده شيئا كال مف أحاديثو عف زىير التي استنكرىا أحمد فمـ(5) عنو البخارم مكضعيفركل

 البصري  ، أبو الفضلالمعجمة،الربيع بن يحيى بن مقسم األشناني بضم األلف وسكون -3

( 6) مات سنة أربع كعشريف كمائتيف خ د، مف كبار العاشرة، لو أكىاـصدكؽ

:  في صحيح البخاريروايتو
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 .كىكليس مما ُضعؼ فيو (7()بالناس بكر أبك يصمي أفأمره ) في الصحيح حديث كاحدلو

 _______________

 645 رقـ الترجمة،120 التقريبحجر، ابف( 1 )

 1/1607الذىبي ، تاريخ اإلسالـ (2)

 7104 ،3384 ،3113 ،2082 :باألرقاـ(3)

 1214 رقـ الترجمة،158 التقريبحجر، ابف(4 )

 3764 ،1018 :برقمي(5)

 1903 رقـ الترجمة،207 التقريبحجر، ابف( 6)

 3385 برقـ (7)

 أصمو من بمخ  ، البغدادي، أبو محمدي،عبدالمتعال بن طالب األنصار-4

( 1) خف اثنتيف كعشريف كمائتيسنة مات ، مف العاشرةثقة،

   :البخاري  في صحيحروايتو

.  ضبطوتبيف متابعة تامة ثقة ؼتابعو (2) في الصحيح حديث كاحدلو

 نزل الرقة  ، البغدادي، أبو عثمان، بكير الناقدبنعمرو بن محمد -5

( 3) مات سنة اثنتيف كثالثيف كمائتيف خ ـ د س، مف العاشرة، كىـ في حديث، حافظثقة

.  حديثاة عمي بف المديني عميو ركايتو عف ابف عييفأنكر

 : في صحيح البخاري رواياتو

.  فييا الحديث المنكر عميوليس( 4) في الصحيح خمس ركايات ، كمتابعة كاحدةلو

 __________
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 4158 رقـ الترجمة،361 التقريبحجر، ابف( 1)

 1764برقـ (2)

 5106 رقـ الترجمة،426 التقريبحجر، ابف( 3)

(4  )2088، 3400، 4269، 4982، 6578 

 

 

 

 

 

 

من ُضعف بأسباب عارضة كاإلختالط وغيره :  الخامسالمبحث

 األموي موالىم  ، المدني، بن محمد بن إسماعيل بن عبداهلل بن أبي فروة الفرويإسحاق- 1
( 1) مات سنة ست كعشريف كمائتيف خ ت ؽ، مف العاشرة، كؼ فساء حفظوصدكؽ،

( 2 )" عف مالؾ بأحاديث كثيرة ال يتابع عميياجاء":  العقيميكقاؿ
:  في صحيح البخاريرواياتو

  منيما عف مالؾ تكبع فييما مف الثقاتثنتاف (3) في الصحيح ثالث ركاياتلو
 المؤذن  ، البصري، أبو عمرو،عثمان بن الييثم بن جيم بن عيسى العبدي-2

( 4) مات سنة عشريف كمائتيف خ س، مف كبار العاشرة، تغير فصار يتمقفثقة،
:  في صحيح البخاريرواياتو

كقد احتج بو البخارم إذ ركل لو  (5) في الصحيح ستة أحاديث ، اثناف منيما مكرراف، ككاحد ركاه تعميقالو
 .أفرادا لـ يتابع عمييا

 القاضي  ، البصري،محمد بن عبد اهلل بن المثنى بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري- 3
 (7.)" تغير تغيرا شديدا ": كقاؿ أبك داكد (6) مات سنة خمس عشرة كمائتيف ع، مف التاسعةثقة،

:  في صحيح البخاري رواياتو
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 في الصحيح اثنتا عشرة ركاية ، خمس مكررة ، ككاحدة معمقة لو

.  ألنو تكبع عمى مركياتو كميا، ركل عنو قبؿ اختالطو قطعاالبخارم

 ______________

 381 رقـ الترجمة،102 التقريبحجر، ابف( 1)
  1/106العقيمي ، الضعفاء (2)

 3094 ،2925 ،2693: باألرقاـ(3)

 4525 رقـ الترجمة،387 التقريبحجر، ابف( 4)
(5 )1770، 3275، 4425، 5198، 5930 ، 6665 
 6046 رقـ الترجمة،490 التقريبحجر، ابف( 6)
  1/87أبك داكد، سؤاالت اآلجرم لو  (7)

 

 

 لقبو عارم  ، البصري، أبو النعمان،محمد بن الفضل السدوسي- 4
( 1) مات سنة ثالث أك أربع كعشريف كمائتيف ع، مف صغار التاسعة، تغير في آخر عمره، ثبتثقة

 (2 )"  تغير بآخرة كما ظير لو بعد اختالطو حديث منكر كىك ثقة ": الدارقطني كقاؿ
:  في صحيح البخاري رواياتو

 في الصحيح خمس كتسعكف ركاية لو

 بو البخارم كأكثر مف الركاية عنو احتج كقد

 الخطيب  ، الدمشقي،ىشام بن عمار بن نصير بنون مصغر السممي- 5
 مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف ، مف كبار العاشرة، فحديثو القديـ أصح، كبر فصار يتمقف، مقرئصدكؽ،

( 3)4 خ ،عمى الصحيح 
 (4 )" دمشؽ كمقرئيا ثقة مكثر لو ما ينكرخطيب ":  الذىبي كقاؿ

:  في صحيح البخاريرواياتو

 مف حديثو يوانتقاىا مما تكبع عؿ(6) كآخراف معمقاف ،(5) في الصحيح حديثاف مكصكالف لو
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 _______________
 
 6226، رقـ الترجمة502ابف حجر، التقريب (1)
 4/8 اإلعتداؿ ميزافنقمو الذىبي ،  (2)

 7303، رقـ الترجمة573ابف حجر، التقريب (3)
 1/195الذىبي ، معرفة القراء الكبار(4)

 3661 ،2078 برقمي(5)

 5590 ،4187 برقمي(6)

 

 

 

الشيوخ المتكمم فييم في غير العدالة والضبط  : الثالث الفصل

 طرق التحمل بسببالشيوخ الذين تكمم فييم : األول المبحث

 مشيور بكنيتو  ، الحمصي، أبو اليمان، بن نافع البيراني بفتح الموحدةالحكم-1
( 1) مات سنة اثنتيف كعشريف كمائتيف عالعاشرة، مف ، يقاؿ إف أكثر حديثو عف شعيب مناكلة، ثبتثقة

تقانو: "  الذىبيكقاؿ (  2)"مع ركايتو عف شعيب باإلجازة احتج  بيا صاحبا الصحيحيف لثقتو كا 

:  في صحيح البخاريرواياتو

 في الصحيح بمغت ثالث كسبعيف كمائتي ركاية ، كميا عف شعيب ماعدا سبع ، كماىكعف شعيب كميا ركاياتو
. عف الزىرم ماعدا ثماف كأربعيف فعف أبي الزناد 

 وقد ينسب إلى جده  ، أبو بكر، بن محمد بن أبي األسود البصريعبداهلل- 2
( 3) حافظ سماعو مف أبي عكانة كىك صغير مف العاشرة مات سنة ثالث كعشريف خ د تثقة
( 4")لكن ما أخرج لو عن أبي عوانة أحد منيم:  ابن حجرقال

:  في صحيح البخاريرواياتو
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 عف أبي ق البخارم اخراج ركايتتجنبك ، مكررة ، كأخرل متابعةإحداىف في الصحيح ثماني عشرة ركاية ، لو
. عكانة في كؿ ما ركل لو

  ي البصر، الباىميي، الصيرف، الفالس، أبو حفص، بن عمي بن بحرعمرو- 3
كقد تكمـ فيو عمي بف : "  مسممة بف قاسـكقاؿ( 5) مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف علعاشرة، مف ا، حافظثقة

نما طعف في ركايتو عف يزيد ألنو استصغر، بن زريعزيد في روايتو عن يوطعنالمديني،  (  6)"  فيوق كا 

 ________________
  1464، رقـ الترجمة176ابف حجر، التقريب (1)
 1/412الذىبي ، تذكرة الحفاظ (2)
 3578، رقـ الترجمة320ابف حجر، التقريب (3)
 416 رمابف حجر ، ىدم السا(4)

   5081، رقـ الترجمة424ابف حجر، التقريب (5)

 8/70ابف حجر ، تيذيب التيذيب (6)

:  في صحيح البخاريرواياتو

 في الصحيح كاحدة كخمسكف ركاية ،ثالث منيف مكررات ، كثنتاف متابعة لو

 يخرج البخارم عنو مف ركايتو عف يزيد بف زريع شيئا كلـ

 الكوفي  ، أبو عامر، الميممة وتخفيف الواو والمدمقبيصة بن عقبة بن محمد السوائي بض- 4
رأيتو : الفريابيكقاؿ(1) عصحيح مات سنة خمس عشرة كمائتيف عمى اؿ، مف التاسعة، ربما خالؼصدكؽ،

( 2)عند سفياف الثكرم صغيرا
:  في صحيح البخاري رواياتو

 كميا عف الثكرم إال كاحدة عف ابف عيينة ، في الصحيح  كاحدة كخمسكف ركاية لو
.  عنو أحاديث عف سفياف الثكرم كافقو عمييا غيره كتكبع عميياأخرج

الشيوخ الذين ُتكمم بال وجو صحيح  :  الثانيالمبحث

الشيوخ الذين تكمم فييم وىما  : األولالمطمب

 الطبري  ابن ، أبو جعفر، بن صالح المصريأحمد-1
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 كجـز ابف حباف بأنو إنما تكمـ ، تكمـ فيو النسائي بسبب أكىاـ لو قميمة كنقؿ عف ابف معيف تكذيبو، حافظثقة
 سنة ثماف كأربعيف مات ، العاشرةمف ،في أحمد ابف صالح الشمكمي فظف النسائي أنو عنى ابف الطبرم

( 3) دخ مائتيفك
 : في صحيح البخاري رواياتو
 ركاية ، ثماف منيا متابعات ، ككاحدة تعميؽ يف كثالثأربعا لو محتجا بو ركل

 المدني  ، القاسمأبو ، العامرياألويسي، بن عبداهلل بن يحيى عبدالعزيز- 2
( 4) خ د ت كف ؽ، مف كبار العاشرةثقة،

:  في صحيح البخاري رواياتو

 في الصحيح أربع كتسعكف ركاية ، ثالث منيا متابعة لو

 __________________
 5513، رقـ الترجمة453 التقريب،ابف حجر (1)
 1/580أبك زرعة ، تاريخ دمشؽ (2)

 48 رقـ الترجمة،80ابف حجر، التقريب (3)
 4106 رقـ الترجمة،357ابف حجر، التقريب (4)
 

الشيوخ الذين تكمم فييم من ال يعتد بكالمو :  الثاني المطمب

 البصري  ، أبو عبداهلل، أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي بفتح الميممة والموحدة-1
منكر الحديث : " أبك الفتح األزدم كقاؿ (1) مات سنة تسع كعشريف كمائتيف خ خد س، مف العاشرةصدكؽ،

( 2") يمتفت أحد إلى ىذا القول بل األزدي غير مرضىلم:" قاؿ ابف حجر" غير مرضى 
:   في صحيح البخاريرواياتو

.  في الصحيح تسع ركايات ، ثنتاف منيا مكررتاف ، كأخرياف معمقتاف ، كلو متابعة كاحدة لو

( 3) يكنس عف ابف شياب ، فيي نسخة كما قاؿ ابف عدمعف أف جميعيا كانت عف أبيو كالمالحظ
 المدني  ، أبو يحيى، بن سميمان بن بالل القرشيأيوب- 2

( 4) خ د ت سكمائتيف مات سنة أربع كعشريف ، مف التاسعة، لينو األزدم  كالساجي بال دليؿثقة،
:  في صحيح البخاريرواياتو

( 5) احداىف تعميؽ، في الصحيح أربع ركايات لو
 الكوفي  ، أبو محمد،طمق بن غنام بمعجمة ونون بن طمق بن معاوية النخعي- 3
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( 7" ) ابن حزم في المحمى بال مستندضعفو (6)4 خ كمائتيف مات سنة إحدل عشرة ، مف كبار العاشرةثقة،
:  في صحيح البخاريرواياتو

( 8) لو في الصحيح أربع ركايات ، احداىف ركاىا تعميقا

 ________________

   46، رقـ الترجمة80 ابف حجر، التقريب(1)

 1/32ابف حجر ، تيذيب التيذيب  (2)

 4/31ابف عدم ،الكامؿ(3)

 613، رقـ الترجمة118 ابف حجر، التقريب(4)

 569،1029،7329 ،533 :باألرقاـ(5)

 3043، رقـ الترجمة283 ابف حجر، التقريب(6)

 182/ 8 حـز ، المحمى ابف(7)

 5124 ،4899،4857 ،2058:  باألرقاـ(8)

 بندار  ، البصري، أبو بكر،محمد بن بشار بن عثمان العبدي-4
 عمرو بن عمي الفالس ضعفو: "  ابف حجركقاؿ (1) عكمائتيف مات سنة اثنتيف كخمسيف العاشرة، مف ثقة،

.  احتج بو الجماعةكقد( 2")ولم يذكر سبب ذلك فما عرجوا عمى تجريحو
 :  في صحيح البخاريرواياتو

.  منيا سبع متابعة، في الصحيح أربع ركايات كثمانكف كمائة ركاية بالمكررلو
 
 التبوذكي بفتح ، أبو سممة،موسى بن إسماعيل المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف- 5

المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة مشيور بكنيتو وباسمو  
 مات سنة ثالث كعشريف ، كال التفات إلى قكؿ ابف خراش تكمـ الناس فيو، مف صغار التاسعة، ثبتثقة

( 3 )كمائتيف،ع
:  خاري في صحيح البرواياتو

 لو البخارم في الصحيح محتجا بو اثنيف كتسعيف كمائة حديث ،  ستة أحاديث منيا معمقة  ركل
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من تكمم فيو بال حجة :  الثالثالمبحث

 األسدي  ، يحيىبو أ،أحمد بن عبد الممك بن واقد الحراني-1

( 6) خ س ؽكمائتيف  مات سنة إحدل كعشريف، مف العاشرة، فيو بال حجةـ تكؿثقة،

 : في صحيح البخاري رواياتو

( 7) إحداىف مكررة، في الصحيح أربع ركاياتلو

 ____________

 5754 رقـ الترجمة،469 التقريبحجر، ابف (1)

 479 حجر، ىدم السارمابف(2)

 6943 رقـ الترجمة،549 التقريبحجر، ابف (3)

 69 رقـ الترجمة،82 التقريبحجر، ابف (6)

(7 )460، 460، 4262، 2820، 

 يعرف بابن التستري  ، بن عيسى بن حسان المصريأحمد-  2

 خ ـ كمائتيف مات سنة ثالث كأربعيف ، مف العاشرة، قاؿ الخطيب بال حجة، تكمـ في بعض سماعاتوصدكؽ،
( 1)س ؽ

 :  في صحيح البخاريرواياتو

.  منوبالسماع تأكيدا مف البخارم عمى رد الطعف فيو ، كميا عف ابف كىب، (2) في الصحيح أربع ركاياتلو

 وقد ينسب إلى جده ،مولى عمر ابن ، الفراديسي، الدمشقي، أبو النضر،إسحاق بن إبراىيم بن يزيد-3
  العزيزعبد

تكمـ فيو " : ابف حجركقاؿ( 2) العاشرة خكمائتيف،مف مات سنة سبع كعشريف ، ضعؼ بال مستندصدكؽ،
( 3)" األزدم كابف حباف بال حجة 

:  في صحيح البخاري رواياتو



40 
 

 ،  ثنتاف منيما مكررتاف (4) الصحيح ثالث ركاياتفي لو 

 لقبو سعدويو  ، البزاز، نزيل بغداد، الواسطي، أبو عثمان، سعيد بن سميمان الضبي-4

ُتكمـ فيو بسبب إجابتو في محنة خمؽ  (5) عكمائتيف مات سنة خمس كعشريف ، مف كبار العاشرة، حافظثقة
. القرآف تقيةن 

 : في صحيح البخاريرواياتو

.  لو في الصحيح إحدل عشرة ركاية، سته منيا بكاسطة، ككاحدة مكقكفة

 _______________

 

 86 رقـ الترجمة،83 ابف حجر، التقريب(1)

 949،1641،1796 ،949: باألرقاـ(2)

 1/192ابف حجر، تيذيب التيذيب(3)

 4312 ،2924 ،3899: باألرقاـ(4)

 334 رقـ الترجمة،99 ابف حجر، التقريب(5)

 المكفوف  شر، أبو ب، البصري،سيل بن بكار بن بشر الدارمي-5  

 ابف حباف بال ذكره( 1) خ د سكمائتيف مات سنة سبع أك ثماف كعشريف ، مف العاشرة، ربما كىـثقة،
( 2)تندمس

 :    في صحيح البخاريرواياتو

.  سيؿ مف عدد مف الثقات في ركايتيو ، كلـ ييـ كلـ يخطيءكتكبع (3) في الصحيح حديثاف مكررافلو

 البصري  ، الصفار، أبو عثمان،عفان بن مسمم بن عبداهلل الباىمي-6

 مف كبار ، كمات بعدىا بيسيركمائتيفأنكرناه في صفر سنة تسع عشرة :  كربما كىـ كقاؿ ابف معيف، ثبتثقة
( 5) فيو سميماف ابف حرب بعنتتكمـ (4)العاشرة ع

:   في الصحيح رواياتو
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 عنو البخارم مباشرة حديثا كاحدا ، كركل عنو بكاسطة ثماني ركايات ، كركل لو تعميقا خمسا مع األخذ ركل
. في اإلعتبار اختالؼ النسخ في التعاليؽ

 البصري  ، أبو عثمان، القيسي،عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل الكالبي-7

 أبك داكد غمزه : كقاؿ (6) عكمائتيف مات سنة ثالث عشرة ، مف صغار التاسعة، في حفظو شيءصدكؽ،

 في الصحيح ست ركايات ، احداىف مكررة لو ،( 7 )بال مستند

 _____________

 2329، رقـ الترجمة237 ابف حجر، التقريب(1)

 8/292 لثقاتابف حباف ، ا(2)

 1481،1714: برقمي(3)

   4625، رقـ الترجمة393 ابف حجر، التقريب(4)

   448ابف حجر، ىدم السارم (5)

    5055، رقـ الترجمة423 ابف حجر، التقريب(6)

 474ابف حجر ، ىدم السارم(7)

 

 الخاتمة

.  هلل كالصالة عمى رسكؿ اهلل ، صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميما كثيراالحمد

: كبعد

 منو النتائج لص البحث المختصر في شيكخ البخارم المتكمـ فييـ في الجامع الصحيح يمكف أف نستخفيذا
: التالية

. شيكخ البخارم الذيف كجو ليـ نكع نقد أك طعف ىـ ثمانكف شيخان - 1

.  ناحية العدالةمف     عشركف منيـ ُتكمـ فييـ 
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.      ثالثة كأربعكف ُتكمـ فييـ مف ناحية الضبط

.      أربعة تكمـ فييـ بسبب طرؽ تحمؿ الحديث

.      أربعة عشر تكمـ فييـ بال كجو صحيح 

. كيفية الركاية عف الشيكخ المتكمـ فييـ - 2

 البخارم أحاديث شيكخو المتكمـ فييـ إنتقاء  يظير بجالء سعة عمـ البخارم في عمـ الجرح انتقى -
 .ةالتعديؿ كعمؿ الحديث

 . إختياره لركاية المتكمـ فييـ ىك مكافقتيـ لمثقات أك أف أصؿ الحديث معركؼ مشيكرأساس -

 البخارم بشيكخ ُتكمـ فييـ أكثر مف الركاية عنيـ، كىذا يعني أنو لـ ير صحة الطعف المكجو لو احتج -
 .أك أف ىذا الطعف ال يؤثر في عدالة الراكم كضبتو

 ينتقي البخارم مف ركاية المتكمـ فييـ كيخرج ليـ أحاديث بضد مااتيمكا بو حتى يدفع عنيـ قد -
 .التيمة، اما ألنيا غير صحيحة في حقيـ، أك أنيا التأثير ليا عمى صدقيـ في الحديث كأمانتيـ

 

 

.  دعكانا أف الحمد هلل رب العالميفكآخر

 

 

 فييم م الشيوخ المتكلفيرس

  أحمد بف شبيب بف سعيد الحبطي

  بف صالح المصرمأحمد

  بف أبي الطيب سميماف البغدادمأحمد

  بف عبد الممؾ بف كاقد الحرانيأحمد

  بف عيسى بف حساف المصرمأحمد
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  بف المقداـ أبك األشعث العجميأحمد

 م بف المنذر األسدم الحزاـإبراىيـ

  بف إبراىيـ بف يزيد أبك النضر الدمشقي الفراديسيإسحاؽ

  بف محمد بف إسماعيؿ بف عبداهلل بف أبي فركة الفركمإسحاؽ

  بف أباف الكراؽ األزدمإسماعيؿ

  بف أبي أكيس األصبحيإسماعيؿ

  بف زيد بف نجيح الجماؿأسيد

  بف بالؿف بف سميماأيكب

  بف المحبر التميميبدؿ

  بف عمرك البخارمبياف

  بف محمد العابدثابت

  بف حساف أبك عمي ابف أبي عباد البصرمحساف

  بف بشر بف سمـالحسف

  بف الصباح البزارالحسف

 م بف مدرؾ بف بشير السدكسالحسف

  بف نافع البيراني بفتح المكحدة أبك اليماف الحمصي مشيكر بكنيتوالحكـ

  بف مخمد القطكانيخالد

  بف خياطخميفة

  بف يحيى بف صفكاف السمميخالد

  بف يحيى بف مقسـ األشنانيالربيع

  بف يحيى بف عمر بف حصف الطائي أبك السكيفزكريا

  بف النعماف بف مركاف الجكىرمسريج
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  بف سميماف الضبيسعيد

  بف كثير بف عفيرسعيد

  بف عبدالرحمف بف عيسى التميمي الدمشقي ابف بنت شرحبيؿسميماف

  بف بكار بف بشر الدارميسيؿ

  بف غناـ بف طمؽ بف معاكية النخعيطمؽ

  بف عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطيعاصـ

  بف يعقكب الركاجنيعباد

  بف الحسيف القنطرمعباس

  بف الكليد بف نصر النرسيالعباس

  عمر الغدانيف بجاء بف رعبداهلل

  بف عمرك بف أبي الحجاج التميمي أبك معمر المقعد المنقرمعبداهلل

  بف محمد بف أبي األسكد البصرم أبك بكرعبداهلل

  بف حماد بف شعيث الشعيثيعبدالرحمف

  بف عبدالممؾ ابف شيبةعبدالرحمف

  بف يكنس بف ىاشـ أبك مسمـ المستمميعبدالرحمف

 األكيسي  بف عبداهلل بف يحيىعبدالعزيز

  بف طالب األنصارمعبدالمتعاؿ

  اهلل بف مكسى بف باذاـ العبسيعبيد

  بف صالح بف صفكاف السيميعثماف

  بف محمد بف أبي شيبة العبسيعثماف

  بف الييثـ بف جيـ بف عيسى العبدمعثماف

  بف مسمـ بف عبداهلل الباىمي أبك عثماف الصفارعفاف
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  بف الجعد بف عبيد الجكىرمعمي

  بف أبي ىاشـ عبيد اهلل بف طبراخعمي

  بف محمد بف الحسف بف الزبير األسدم المعركؼ بابف التؿعمر

  بف عاصـ بف عبيد اهلل الكالبي القيسيعمرك

 بف عمي بف بحر أبك حفص الفالس الصيرفي الباىمي عمرك

  بف محمد ابف بكير الناقدعمرك

  بف مرزكؽ الباىميعمرك

  بف دكيف التيمي أبك نعيـ مشيكر بكنيتوالفضؿ

  بف عقبة بف محمد بف سفياف السكائيقبيصة

  بف بشار بف عثماف العبدم بندارمحمد

  بف الحكـ المركزممحمد

  بف زياد بف عبيد اهلل الزيادممحمد

 م بف سابؽ التميـمحمد

  بف الصمت ابف الحجاج األسدم أبك جعفرمحمد

  بف الصمت البصرم أبك يعمي التكزممحمد

  بف عبد اهلل بف المثنى األنصارم محمد

  بف عبد العزيز العمرم الرمميمحمد

 بف الفضؿ السدكسي أبك النعماف عاـر محمد

  بف كثير العبدممحمد

  بف يكسؼ بف كاقد الفريابيمحمد

  بف إسماعيؿ النيدم أبك غسافمالؾ

  بف عبد اهلل بف مطرؼ اليسارم أبك مصعبمطرؼ



46 
 

  بف محمد بف يحيى الياللي المقدميمقدـ

  بف إسماعيؿ المنقرم أبك سممة التبكذكي مشيكر بكنيتو كباسمومكسى

  بف مسعكد النيدممكسى

  بف حماد بف معاكية الخزاعينعيـ

  بف خالد بف األسكد القيسيىدبة

  بف عمار الدمشقي الخطيبىشاـ

  بف سميماف الجعفييحيى

  بف صالح الكحاظييحيى

  بف عبد اهلل بف بكير المخزكمييحيى
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دار : الناشر. تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد. ق429 القاىر البغدادم تلعبدالفرؽ بيف الفرؽ _ 
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. (بدكف)الطبعة . دار المعرفة، بيركت: الناشر. تحقيؽ عمي البجاكم. ق748ميزاف االعتداؿ لمذىبي ت_ 
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